На основу чланова 1.6, 1.7, 1.7а, 1.8 и 1.10 Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16 ) и члана 173. Закона о управном
поступку („Службени гласник БиХ“, бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 и 41/13), под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу дајем слиједећу: Ово је образац изјаве коју даје кандидат за (градо)
Образац се може сачувати за каснију измјену
или допуну и штампу

начелника и кандидат за одборника који прихвата
кандидатуру од стране СНСД-а. Уколико кандидат
прихвата кандидатуру испред овјерене коалиције
(у којој је СНСД чланица) потребно је користити
други специјални образац изјаве.

ИЗЈАВУ

Ја, _______________________________________________
(Име, име оца и презиме)

___________________________
(ЈМБ)

Савеза независних социјалдемократа
прихватам кандидатуру од стране __________________________________________________
на Локалним изборима 2016. године, те изјављујем да нисам:
судија редовног или уставног суда, тужилац, замјеник тужиоца, правобранилац, замјеник
правобраниоца, омбудсмен или замјеник омбудсмена, члан суда/дома/вијећа за људска
права, нотар, полицијски службеник, државни службеник, генерални ревизор и замјеник
генералног ревизора у институцијама у Босни и Херцеговини и гувернер и вицегувернер
Централне банке БиХ, припадник Обавјештајно-сигурносне агенције БиХ, дипломатски или
конзуларни представник БиХ у иноземству који има дипломатски статус у складу с Бечком
конвенцијом о дипломатским односима (из 1961.).
Напомена: наведена лица могу се кандидoвати за јавну изборну дужност само ако претходно
поднесу оставку на тај положај или поступе у складу са законима који регулишу њихов
статус. Уколико кандидат обавља неку од горе наведених дужности обавезан је Централној
изборној комисији Босне и Херцеговине доставити доказ на основу којег ће се моћи утврдити
да је поднио оставку на тај положај, односно поступио у складу са законима који регулишу
његов статус.
Изјављујем да немам сметњи за кандидовање из члана 1.6, 1.7, 1.7а и 1.10 став (1) тачка 5.
Изборног закона Босне и Херцеговине. На веб страници http://snsd.org/index.php/izborne-kampanje/2016 можете
пронаћи цитиране предметне чланове Изборног закона БиХ !!!

Изјаву својеручно потписују лица која су кандидована на Локалним изборима 2016. године и
овјеравају је код надлежног органа у складу са законом или код надлежне општинске
изборне комисије.
ПОТПИС МОРА ИЗГЛЕДОМ ОДГОВАРАТИ
ПОТПИСУ СА ЛИЧНЕ КАРТЕ

Изјаву дао:
_______________________
(Мјесто, датум)
УПИШИ МЈЕСТО И ДАТУМ И ОБАВЕЗНО ИЗЈАВУ
КАНДИДАТ НЕКА ОВЈЕРИ КОД НАДЛЕЖНЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ИЛИ КОД ОПШТИНСКОГ
ОРГАНА УПРАВЕ НАДЛЕЖНОГ ЗА ОВЈЕРЕ (ОВАЈ
ДОКУМЕНТ ДОСТАВИТИ СЛУЖБИ СНСД-а УЗ
ЛИСТУ КАНДИДАТА И КАНДИДАТСКИ
ОБРАЗАЦ)

_____________________________
Број л/к: _____________________
Издата од: ___________________
Уобичајено је да је орган који издаје личну карту МУП
РС или МУП ФБиХ са назначењем мјеста у којем је лична
карта издата

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине

